Zwemvereniging “Oranje-Nassau” / Sport en Spel
www.zonsportenspel.nl

HEERLEN

Contributiereglement 2022
Artikel 1, Aanmelden
Elk nieuw lid meldt zich aan bij de secretaris met een ondertekend aanmeldingsformulier. Het
lidmaatschap begint per de 1e of de 16e van de maand. De inschrijfkosten bedragen € 15,00.
Artikel 2, Wijze van Incasso
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft het lid een machtiging af voor automatische
incasso van de contributie. Het lid kan zijn contributie uitsluitend per automatische incasso voldoen.
Artikel 3, Moment van incasso
De penningmeester incasseert de contributie omstreeks de 8e dag van de maand.
Artikel 4, Contributietermijnen per jaar
Voor de onderdelen Masters (junior en senior), Waterpolo en Ouwe Hap geldt een maandelijkse
contributie. Voor de onderdelen Leszwemmen, Snorkelen en Onderwaterhockey geldt een
jaarcontributie die over tien termijnen wordt verdeeld. De maanden juli en augustus zijn dan vrij van
contributie.
Artikel 5, Contributiebedragen
De contributiebedragen worden vastgesteld in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, tenzij het
alleen een aanpassing op het niveau van de jaarlijkse inflatiecorrectie betreft. Bij de inflatiecorrectie
wordt het percentage toegepast dat ook door het zwembad gehanteerd wordt, waarbij een afronding
van de maandbedragen op 50 eurocent naar boven of beneden gehanteerd wordt. Per onderdeel van
de vereniging zijn de contributiebedragen als volgt:
Groep

per termijn/maand

per jaar

Leszwemmen, Voorbereidend A, 1x per week

€ 28,00 per termijn

€ 280,00

Leszwemmen, Diploma A t/m ZV3, 2x per week

€ 37,00 per termijn

€ 370,00

Snorkelen

€ 25,00 per termijn

€ 250,00

Onderwaterhockey

€ 25,00 per termijn

€ 250,00

Junior masters 1 (vrijdag óf zaterdag)1

€ 13,50 per maand

€ 162,00

Junior masters 2 (vrijdag én zaterdag)

€ 21,90 per maand

€ 262,80

Senior masters 1 (dinsdag óf donderdag)2

€ 13,50 per maand

€ 162,00

Senior masters 2 (dinsdag én donderdag)

€ 21,90 per maand

€ 262,80

Waterpolo

€ 26,00 per maand

€ 312,00

Ouwe hap

€ 19,00 per maand

€ 228,00

1

Het lid mag per week zelf kiezen of hij/zij deelneemt aan de training op vrijdag of op zaterdag. Indien
het lid een week niet kan, heeft het lid geen recht om in een andere week 2x te komen trainen.
2
Het lid mag per week zelf kiezen of hij/zij deelneemt aan de training op dinsdag of op donderdag.
Indien het lid een week niet kan, heeft het lid geen recht om in een andere week 2x te komen
trainen.
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Artikel 6, Bevoegdheid penningmeester
De penningmeester is gemachtigd om de verschuldigde contributies te incasseren en houdt hiervan
een administratie bij. Bij contributieachterstand stuurt de penningmeester een factuur, te betalen
binnen 14 dagen. Bij niet tijdige betaling kan de penningmeester de vordering overdragen aan een
incassobureau of een deurwaarder. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen ten laste van het lid.
Artikel 7, Schorsing
Bij wanbetaling mag het dagelijks bestuur een lid schorsen. Dit wordt automatisch opgeheven zodra
aan alle contributieverplichtingen is voldaan. Schorsingen worden aan de Algemene
Ledenvergadering voorgelegd.
Artikel 8, Einde lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts per 1e van de maand. Opzegging gebeurt door middel
van schriftelijke opzegging bij de secretaris of penningmeester. Per e-mail opzeggen naar
penningmeester@zonsportenspel.nl of info@zonsportenspel.nl mag ook.
Wanneer voor de 15de van een maand opgezegd wordt, eindigt het lidmaatschap per 1ste van de
volgende maand (dus bij opzegging op 14 november eindigt het lidmaatschap op 1 december).
Voor leden die na het behalen van hun diploma willen stoppen geldt geen opzegtermijn, mits
voorafgaand aan het diplomazwemmen kenbaar gemaakt.
Artikel 9, Geldigheid
Dit contributiereglement geldt met ingang van 1 januari 2022 voor alle onderdelen van de vereniging
en vervangt alle eerder gemaakte contributieafspraken en -reglementen.

Heerlen, januari 2022
Het bestuur
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